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েযেসা করার উবেশয লক লকলিবত ললান লনয়্া যাবে? 

প্রশ্নঃ  
আলম ল াললি েযেসা করার জনয লকলিবত ললান লনবত চালি। এখন এই 
ললান লদবয়্ েযেসা করা জাবয়্য আবে? 

প্রশ্নকারী- আহবমদ 
উত্তরঃ  
আমাবদর লদবশ যারা লকলি লভলত্তক ঋণ লদয়্, তারা সাধারণত সুবদর 
লেলনমবয়্ ঋণ লদয়্। সুদ লনয়্া ও লদয়্া উভয়্ই হারাম।  লেত্র কুরআবন 
ইরশাদ হবি, 

ْم  َياأَي َُّها َبا إِْن كُّْنتُّ وا َما َبِقَي ِمَن الر ِ َ َوذَرُّ ت َقُّوا اّلل َ ال َِذيَن آَمنُّوا ا
ِ وَ  ْؤِمِننَي * فَِإْن لَْم َتْفَعلُّوا فَأْذَنُّوا بَِحْرٍب ِمَن اّلل َ ولِه. مُّ البقرة: -َرسُّ

278-279 
“লহ ঈমানদারগণ! আল্লাহবক ভয়্ কর এেং সুবদর যা েবকয়্া আবে তা 
লেবে দাও; যলদ লতামরা মুলমন হও। যলদ তা না কর, তবে আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূবলর  ক্ষ হবত যুবের ল াষণা শুবন নাও।” -সূরা োকারা 
(২) : ২৭৮-২৭৯ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম সুলদ ললনবদবন জলেত সকলবক 
লানত কবরবেন।  জাবের রালদয়্াল্লাহু আনহু লেবক েলণিত- 

آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  لعن
؛ ط. دار اجليل بريوت + دار 4177صحيح مسلم، رقم: -وقال هم سواء. 

 األفاق اجلديدة ـ بريوت
“সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুলদ ললন-লদবনর ললখক ও স্বাক্ষীদ্বয়্, 
সকবলর উ র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম লানত কবরবেন 

এেং েবলবেন, এরা সোই সমান।” -সহীহ মুসললম ৪১৭৭ 

ফাতওয়্া নাম্বার:295                    প্রকাশকালঃ08-10-২০২2 ইং 
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সুতরাং ল াললি েযেসা ো অনয লকাবনা কাবজর জনযই সুলদ ললান লনয়্া 
যাবে না।  
-ফাতাওয়্া উসমানী: ১/২৮৫; লমম্বারুত তাওহীদ ওয়্াল লজহাদ, 
মুন্তাদাল আসলয়্লাহ: প্রশ্ন নং: ১০/২৪০; আলইসলাম, সুওয়্াল ও 
জাওয়্াে, ফবতায়্া নং: ৯০৫৪; ফাতাওয়্া মাহমুলদয়্যাহ: ১৬/৩০৫-
৩০৭; ফাতাওয়্া হাক্কালনয়্যাহ: ৬/২২৪; ফাতাওয়্া রলহলময়্যাহ: 
৯/২২৯; লকতােুন নাওয়্াবযল: ১১/৩৩৫; ফাতাওয়্া কালসলময়্যাহ: 
৬/৪০৯ 

 سبحانه وتعاىل أعلم وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 

 


